Zelfstandig
Werkend
Kok
Fulltime
Must love pizza
Kichen power
ambitious
Teamplayer

Must be Dutch or English speaking
APPLY NOW
info@houteindhoven.nl 040 202 9422
or walk in and check it out yourself!

Zelfstandig Werkend Kok
Authentiek, speels, smaakvol en goede kwaliteit in al zijn eenvoud is waar wij voor staan!
Bij ons kan je altijd terecht voor de lekkerste Napolitaanse pizza’s uit de hout gestookte
steenoven. Daarnaast serveren wij een heerlijke verfrissende Birra Moretti, Eindhovense
bieren, geweldige wijnen, suppli, antipasti en pasta. Bij Hout kun je voor al deze gerechte en
dranken terecht! Binnen aan de ‘pizza-table’ bij de houtoven in ons sfeervol ingerichte
restaurant of op ons lekkere terras in de zon.
Voor onze Napolitaanse Restaurant-Pizzeria in Eindhoven zijn wij op zoek naar een ambitieuze
zelfstandig werkend kok. Om ons team compleet te maken zijn we op het moment nog op zoek
naar fulltime keukenpower!
Als Zelfstandig Werkend Kok ben je samen met de Chef verantwoordelijk voor het runnen van
de keuken. Je leert werken in twee verschillende keukens waardoor er veel afwisseling in je
werk is. Het team waar je mee samen werkt is jong, enthousiast en heeft een goed gevoel voor
humor.
Voor deze functie zoeken we een Zelfstandig Werkend Kok die startende is op de arbeidsmarkt
of al een aantal jaar ervaring heeft.
Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris tussen de € 2.000,- en € 2.500,- per maand op basis van een
fulltime dienstverband
Een fijne motiverende werksfeer
We staan voor elkaar klaar
Gezellige borrels en teamuitjes
Eerlijke urenregistratie en normale werktijden
Trainingen, opleiding en cursussen
Personeelskorting
Tijdig gemaakte roosters
Mogelijkheden voor een flexibel rooster
Veel mogelijkheid tot inbreng, meedenken
Eigen verantwoordelijkheden en vrijheden
Doorgroeimogelijkheden
Werkweek van 32 of 38 uur
Kom jij ons team compleet maken. Solliciteer snel!
Wat biedt jij ons?
Je bent enthousiast, leergierig, gemotiveerd en een echte teamplayer. Je werkt graag met
kwalitatief goede producten en serveert heerlijke en mooie gerechten. Als persoon wil jij je
graag blijven ontwikkelen op het gebied van food en service.

